
แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จัดซ้ือหมึกพิมพ(เคร่ืองโทรสาร จํานวน 2 กล-อง 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร(เซอร(วิส ร
าน ปร้ินเตอร(เซอร(วิส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 112/2563

จํานวน 2,900 บาท จํานวน 2,900 บาท ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2562

2 จ
างเหมาเติมหมึกตลับเคร่ืองปร้ินเตอร( 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร(เซอร(วิส ร
าน ปร้ินเตอร(เซอร(วิส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 113/2563

จํานวน 1,600 บาท จํานวน 1,600 บาท ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2562

3 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส-งยางรถยี่ห
อ BRIOGESTONE 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน พนมไพรการยาง ร
าน พนมไพรการยาง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2563

245/70 R16 จํานวน 4 เส
น จํานวน 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ
านงานครัว 14,640 14,640 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2563

จํานวน 14,640 บาท จํานวน 14,640 บาท ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562

5 จัดซ้ือนํ้ามัน 2T จํานวน 48 ขวด 6,240 6,240 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2563

จํานวน 6,240 บาท จํานวน 6,240 บาท ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562

6 จัดซ้ือผ
าประดับสถานท่ีสีเหลือง จํานวน 1 ม
วน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2563

จํานวน 1,500 บาท จํานวน 1,500 บาท ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟHาและวิทยุ (ลูกลอยไฟฟHา) 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 159/2563

จํานวน 2,250 บาท จํานวน 2,250 บาท ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

8 จัดซ้ือมิเตอร(วัดนํ้า จํานวน 40 ตัว 19,200 19,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2563

จํานวน 19,200 บาท จํานวน 19,200 บาท ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุก-อสร
าง 176,731 176,731 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563

จํานวน 176,731 บาท จํานวน 176,731 บาท ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

10 จ
างเหมาจัดทําธ.ญ่ีปุKนพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู-หัว 9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร(ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร(ปร้ิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2563

จํานวน 9,600 บาท จํานวน 9,600 บาท ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

11 จ
างเหมาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 725 725 เฉพาะเจาะจง นางกุล  สทธวา นางกุล  สทธวา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 160/2563

จํานวน 725 บาท จํานวน 725 บาท ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2562

12 จัดซ้ือส่ิงพิมพ(สรุปผลการดําเนินการตามนโยบาย 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ( บริษัท ทันใจการพิมพ( ใบส่ังจ
างเลขท่ี 30/2563

จํานวน 96,000 บาท จํานวน 96,000 บาท ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2562

เปPนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปPนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

                                                                                   สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

                                                   เทศบาลตําบลอาจสามารถ

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง

                          วันท่ี  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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เปPนผู
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เสนอราคาตํ่าสุด

เปPนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปPนผู
เสนอราคาตํ่าสุด



13 จัดซ้ือวัสดุก-อสร
าง 22,320 22,320 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2563

จํานวน 22,320 บาท จํานวน 22,320 บาท ลงวันท่ี 19 ธ.ค. 2563

14 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต( ยี่ห
อ FB 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอRการช-าง ร
าน โอRการช-าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 167/2563

จํานวน 2,800 บาท จํานวน 2,800 บาท ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2562

15 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 99,500 99,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน มานะการดับเพลิง ร
าน มานะการดับเพลิง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 32/2562

จํานวน 99,500 บาท จํานวน 99,500 บาท

เปPนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปPนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปPนผู
เสนอราคาตํ่าสุด


